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Call for Papers untuk sebuah kumpulan tulisan tentang

Transformasi Perkotaan di Indonesia dan Jerman

Demi meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang topik transformasi perkotaan berkaitan den-
gan krisis iklim, kami merencanakan sebuah kupulan tulisan dengan kontribusi yang relatif singkat. Pe-
rubahan global yang tercermin di tingkat kota adalah sangat majemuk dan memiliki bentuk dan dampak
yang berbeda-beda di setiap kota. Namun demikian tantangan ini juga menawarkan peluang bagi kota-
kota dan penduduknya, dan dapat membawa perubahan yang diinginkan bagi warga itu.
Fokus dosir adalah kota Jakarta dan Berlin yang sejak tahun 1994 menjalin kemitraan kota. Kontribusi
dari semua bidang terkait kota dipersilakan: masyarakat sipil, sains, administrasi kota, pakar/ahli kota
dan perancang kota. Kami tertarik, misalnya, untuk menerima kontribusi tentang pertanyaan/bidang
topik berikut dengan referensi ke Jakarta atau Berlin, tetapi kami terbuka pula terhadap saran untuk
topik lain:

• Apa visi masa depan untuk kota yang netral iklim atau ramah iklim?

• Gaya hidup perkotaan: Bentuk gaya hidup perkotaan mana/seperti apa yang betul-betul berkelan-
jutan – misalnya mengenai pola makan, konsumsi, lalu lintas, dll.?

• Bagaimana dengan kepatuhan Berlin dan Jakarta terhadap kesepakatan iklim Paris?

• Bagaimana “Hak atas Kota” dibayangkan, dikonseptualisasikan dan diimplementasikan?

• Bagaimana Global Utara dan Global Selatan dapat bekerja sama?

Batas waktu baru: Kami meminta deskripsi singkat (200-300 kata) dengan judul kerja sementara ke
umwelt@watchindonesia.de sampai 18.04.22. Seleksi awal kami dimulai secepat mungkin untuk mengum-
pulkan makalah yang sudah selesai sampai 15.05. Publikasi direncanakan untuk November 2022.
Spesifikasi: Kami mengharapkan kontribusi sepanjang 6000-9000 karakter (4-6 halaman) dalam bahasa
Indonesia, Inggris atau bahasa Jerman. Jumlah kata-kata tersebut sudah harus termasuk grafik, tabel,
gambar dan referensi. Harap pastikan bahwa semua tabel, grafik, dan gambar memiliki skala yang tepat
dan dapat dibaca; elemen yang lebih besar harus dipertimbangkan dalam jumlah kata dengan tepat.
Harap mengutip semua sumber yang ditunjukkan dalam teks.
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